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मतदाि पावती यं त्रासाठी
निधी उपलब्ध करूि दे णार
-मुख्यमंत्री
मुुंबई, सद. 14: स्थाननक स्वराज्य संस्थांच्या ननवडणुकांसाठी ‘व्होटर व्हे नरफायबल पेपर ऑनडट ट्रेल’च्या
(व्हीव्हीपटॅ ) म्हणजे ‘खात्रीदर्शक मतदान पावती यंत्र’ खरे दीसाठी आवश्यक असलेला ननधी राज्य ननवडणूक
आयोगाला प्राधान्याने उपलब्ध करून नदला जाईल, असे मुख्यमंत्री दे वेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांनगतले .
येथील सह्याद्री अनतनथगृहात लोकर्ाही सुदढ
ृ ीकरणासाठी ननवडणूक प्रनिया अनधकानधक मुक्त, ननर्शय
व पारदश र्क करण्यासंदर्ातील उपाययोजनांबाबत झालेल्या बैठकीच्या वेळी ते बोलत होते. राज्य ननवडणूक
आयुक्त ज. स. सहानरया, मुख्य सनिव सुनमत मल्ल्लक, अपर मुख्य सनिव प्रवीण परदे र्ी, नवत्त नवर्ागािे अपर
मुख्य सनिव व्ही. नगनरराज, नगर नवकास नवर्ागाच्या प्रधान सनिव मनीषा पाटणकर- म्है सकर, नवधी व न्याय
नवर्ागािे प्रधान सनिव एन. जे. जमादार, ग्रामनवकास नवर्ागािे सनिव एकनाथ डवले , आयोगािे सनिव र्ेखर
िन्ने आदी यावेळी उपल्स्थत होते.
स्थाननक स्वराज्य संस्थांच्या ननवडणुकांमध्ये नावीन्यपूणश उपिम राबवून त्या यर्स्वीरीत्या पार
पाडल्याबद्दल आयोगािे अनर्नंदन करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, श्री. सहानरया यांच्या नेतत्ृ वाखाली आयोगाने
मोठ्याप्रमाणात ननवडणूक सुधारणा अंमलात आणून ननवडणूक प्रनिया अनधकानधक लोकानर्मुख आनण
पारदर्शक केली. जगातील सवात मोठी लोकर्ाही म्हणून आपल्या दे र्ािा लौनकक आहे . त्यात ननवडणूक
आयोगांिे स्वतंत्र अल्स्तत्व हा फार महत्वािा घटक ठरला आहे . राज्य ननवडणूक आयोगािे ही स्वतंत्र स्थान
अबानधत राखण्यात र्ासन कुठे ही कसर ठे वणार नाही. त्यािबरोबर 73 आनण 74 व्या घटना दुरुस्तीला 25 वषे
होत असल्याच्या पाश्वशर्म
ू ीवर राबनवण्यात येणाऱ्या उपिमासाठीदे खील र्ासन आयोगाला पूणशपणे सहकायश
करे ल.
आयोगाच्या नावीन्यपूणश उपिमांबाबत मानहती दे ऊन श्री. सहानरया म्हणाले की, स्थाननक स्वराज्य
संस्थांच्या आगामी ननवडणुकांमध्ये प्रायोनगक तत्वावर व्हीव्हीप ॅट वापरण्यािा आयोगािा मानस आहे . त्यासाठी
ननधीिी आवश्यकता आहे . इतरही कामांसाठी पुरेसा ननधी उपलब्ध करून दे ण्यािी गरज आहे . त्यािबरोबर
पुनवशनसत गावांतील ग्रामपंिायतींच्या ननवडणुका घे ण्यात अडिणी येतात. काही नठकाणी अनुसनू ित जमातीच्या
उमेदवारांअर्ावी ननवडणुका होऊ र्कत नाहीत; तसेि आरनित जागेवर नवजयी झालेल्या उमेदवारांना सहा
मनहन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र नमळणे आवश्यक आहे . महत्वािे म्हणजे ननवडणुकीच्या वेळी संबंनधत
अनधकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येऊ नयेत.
स्थाननक स्वराज्य संस्थांच्या ननवडणुकांच्या दष्ृ टीने र्ावी वाटिाल करताना मतदार याद्या अनधक
नबनिूक करणे , मतदार जागृती आनण मतदार नर्िण ही प्रनिया ननरं तर सुरु ठे वणे, नवनवीन तंत्रज्ञानािा वापर
करून अनधकानधक पारदर्शकता आणण्यावर र्र द्यावा लागणार आहे . यासाठी सर्व घटकांिे सहकायश अपेनित
असल्यािे ही श्री. सहानरया यांनी सांनगतले .
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